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ESCOLAS DE MERITI COMEÇAM A SEGUNDA FASE DE PRÉ-MATRÍCULA. P. 2

SEM INUNDAÇÃO
Moradores de Magé ficam na expectativa de que canal que leva o nome da cidade pare de 

transbordar e invadir casas e estabelecimentos após início do projeto Limpa Rio. P. 3
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ATÉ SEXTA-FEIRA
Procon de Mesquita realiza mutirão de 

renegociação de dívidas, das 9h às 17h, em 

sua sede, no centro da cidade. P. 3

Marcelo Rodrigues 

usa o Canal Magé 

para levar tainha 

e pescadinha para 

revendedores e 

consumidores finais



Baixada

São 162 pacientes assistidos, sendo 117 portadores de traço e 45 da Doença Falciforme

Ambulatório de Magé é destaque
COSTA JR. / DIVULGAÇÃO

Unidade de Magé se tornou destaque na Baixada pelo atendimento

Magé se tornou referên-
cia no tratamento à doença 
falciforme na Baixada Flu-
minense. Com uma equipe 
multiprofissional composta 
por hematologista, enfermei-
ro, técnico de enfermagem, 
assistente social e pediatra, 
os mageenses portadores 
ou que têm traço da doença 
contam com um serviço hu-
manizado sem sair da cidade.

A Doença Falciforme é 
um nome utilizado para as 
doenças causadas pela pre-
sença de uma Hemoglobina 
anômala, a Hemoglobina S 
nos glóbulos vermelhos. As 
células morrem prematu-
ramente, causando uma es-
cassez de glóbulos verme-
lhos saudáveis (a anemia), e 
podem obstruir o fluxo san-
guíneo, causando dor (crise 
de dor). Infecções, dores e 
fadiga são os principais sin-
tomas da doença.

O problema de saúde é he-
reditário. Quando uma pes-
soa herda dois genes com 
esta alteração (um do pai e 

outro da mãe), é portador de 
Anemia Falciforme. Quando 
herda a alteração de apenas 
um dos pais é considerada 
Traço Falciforme, e não tem 
a doença.

“O programa de doenças 
falciformes têm todo o aten-
dimento especializado des-
de aqueles que suspeitam da 
doença até os portadores. Fa-

Segunda fase da pré-
matrícula na rede 
municipal de Meriti
As modalidades de ensino tem vagas 
são para alunos de zero a seis anos

PMSJM / DIVULGAÇÃO

Modalidades vão do Berçário ao Ensino FUndamental II

Começou na última sex-
ta-feira, a segunda fase de 
inscrição (pré-matrícula) 
para o ingresso na rede 
municipal de ensino em 
São João de Meriti. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção (SEME), as vagas são 
para creches, pré-escola, 
ensino fundamental, edu-
cação de jovens e adultos e 
educação especial. As ins-
crições que começaram às 
8h da última sexta-feira, 
vão até às 23h59 do dia 21. 
Interessados em coloca-
rem seus filhos em uma 
das unidades de ensino 
deverão fazer as inscri-
ções pelo site da prefeitu-
ra (www.meriti.rj.gov.br).

Até o dia de hoje, a prio-
ridade será para os alunos 
não alocados na primeira 
fase de inscrição. Já entre o 
hoje e o dia 21 será a vez da-

queles que ainda não conse-
guiram fazer a sua inscrição.

A Prefeitura reforça que 
as vagas serão somente para 
alunos que queiram ingres-
sar na rede municipal, não 
havendo a possibilidade de 
transferência de alunos já 
matriculados no sistema de 
ensino de Meriti.

COMO FAZER?

Para realizar o procedimen-
to, basta ir até o site infor-
mado, selecionar a unidade 
escolar de acordo com as 
vagas ofertadas no sistema, 
imprimir o comprovante e se 
deslocar até a unidade esco-
lhida de acordo com as infor-
mações pré-estabelecidas.

As modalidades de ensi-
no são: Berçário (0 a 2 anos), 
Maternal I (2 a 3 anos), Ma-
ternal II (3 a 4 anos), Pré-es-
cola I (4 a 5 anos) e Pré-esco-
la II (5 a 6 anos

Saracuruna vai ganhar uma nova escola
Previsão de entrega da unidade municipal, que vai atender 417 alunos, é ano que vem

A Secretaria Municipal de 
Obras de Duque de Caxias 
está construindo, em Saracu-
runa, uma nova unidade de 
ensino: a Escola Municipal 
Dra. Zilda Arns Neumann. 
Após concluído, o local vai 
ocupar uma área construída 
de 2.033 metros quadrados 
e seus três pavimentos con-
tarão com 10 salas de aula, 
sala de professores, sala de 
recursos, sala de informá-

tica, sala de orientação pe-
dagógica e biblioteca, entre 
outros equipamentos. Os 
alunos também vão contar 
com pátio coberto e quadra 
poliesportiva.
A obra tem um custo esti-
mado de R$ 3,8 milhões e 
deverá ser concluída no ano 
que vem. A unidade fica pró-
xima à estação de Saracuru-
na, entre a Avenida Nelson 
Mauro e a Rua Belizário de 

Souza. A escola vai atender 
a 417 alunos, da Educação 
Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental.
Iniciado em 2017, o progra-
ma de construção e refor-
ma de unidades de ensino 
já beneficiou várias escolas 
nos quatro distritos, entre 
elas, as escolas municipais 
Dr. Álvaro Alberto, General 
Mourão Filho, Dr. Ricardo 
Augusto de Azeredo Viana, 

Usuários sofrem 
transtorno e 
ficam com poucas 
opções  
de transporte
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Linha 
intermunicipal 

foi suprimida 
e está fazendo 

falta a todos

A 
linha de ônibus 573P, 
que faz o trajeto Ita-
guaí X Campo Gran-
de (empresa Real 

Rio) via Avenida Cesário de 
Melo, foi suspensa tempora-
riamente. A informação é do 
Departamento de Transpor-
tes Rodoviários do Estado do 
Rio de Janeiro (Detro-RJ). 
Segundo o órgão, o motivo 
da suspensão foi a redução 
da demanda por causa da 
pandemia de Covid-19.

O Detro-RJ ressalta, con-
tudo, que o itinerário é exa-
tamente o mesmo da linha 
570P - Itaguaí X Marechal 
Hermes (sob responsabi-
lidade da Viação Reginas). 
Um estudo organizado pelo 
órgão entendeu que a última 
é capaz de absorver os passa-
geiros da primeira.

Porém, como conta Ra-
fael Lourenço, de 27 anos 
– morador de Santa Cruz 
que trabalha como auxiliar 

administrativo em Itaguaí, 
a 570P tem horários especí-
ficos: apenas dois carros e 
quatro saídas por dia com 
origem em Itaguaí. Segundo 
ele, os intervalos não coin-
cidem com a sua necessida-
de, e ele acredita que muitos 
outros usuários também so-
frem agora com esse trans-

torno no transporte. “Agora 
temos que contar somente 
com as vans piratas”, recla-
mou Rafael.

Os horários divulgados pela 
Viação Reginas para a linha 
570P são os seguintes: Parti-
das de Itaguaí – 5h, 7h, 14h30 
e 16h; partidas de Marechal 
Hermes – 7h, 17h e 18h30.

O Detro-RJ avisa que vai 
intensificar a fiscalização 
nos trajetos das linhas 575P 
- Itaguaí X Padre Miguel e 
570P - Itaguaí X Marechal 
Hermes mediante denúncia 
dos leitores de O DIA.

O órgão também divul-
gou os contatos da Ouvi-
doria para que a população 

denuncie irregularidades 
no transporte intermuni-
cipal: telefone (21) 3883-
4141, e-mail ouvidoria@
detro.rj.gov.br ou WhatsA-
pp Fale Detro (21) 98596-
8545. Além das ações de in-
teligência, as informações 
ajudam a nortear as ações 
de fiscalização.

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br

Mário Covas, Dr. Manoel 
Reis, Presidente Costa e Sil-
va, Monsenhor Librelotto, 
Anton Dworsak, Nova Cam-
pinas, Albert Sabin, a Creche 
e Pré-Escola Municipal Ve-
reador José Carlos Theodo-
ro e unidades da FUNDEC 
- Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Po-
líticas Sociais de Duque de 
Caxias.

Detro suspende linha intermunicipal 
que ligava Itaguaí a Santa Cruz

O motivo da 
suspensão da 
linha foi a redução 
da demanda 
por causa da 
pandemia

zemos o diagnóstico através 
do exame de eletroforese de 
hemoglobina, a dispensação 
de medicamentos, consultas 
e ações de conscientização 
para que todos sejam atendi-
dos da melhor forma”, expli-
cou a coordenadora do pro-
grama, Izabel Gama.

O diferencial do ambula-
tório se dá pela atenção hu-

manizada aos pacientes, ga-
rantiu a coordenadora, que 
frisou o avanço do programa 
na atual gestão.

“Com a nova gestão esta-
mos tendo a possibilidade de 
avançar com programa, por-
que conseguimos transporte 
para que nossa equipe faça a 
conscientização sobre os cui-
dados com a saúde do por-
tador de DF nas Unidades 
de Saúde da Família. É uma 
doença até desconhecida por 
muitas pessoas e as ações de 
conscientização na sala de 
espera das USFs são impor-
tantes para que mais pessoas 
conheçam e saibam que tem 
tratamento na cidade em 
que ela mora”, destacou.

Para acesso do serviço, o 
cidadão pode ir direito à uni-
dade ou procurar a USF mais 
próxima de casa que também 
faz o encaminhamento. O 
ambulatório funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, no térreo da Secretaria 
Municipal de Saúde, na Rua 
Pio XII, nº 35 - Centro, Magé.
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Baixada

Após o registro, 
o fornecedor tem 
até 10 dias para 
apresentar uma 
resposta  
ao usuário

Perspectiva de fim de 
inundações em Magé
Moradores comemoram início de obras de desassoreamento do 
projeto Limpa Rio, que começou pelo canal que leva o nome da cidade

Canal de Magé foi o 
ponto de partida do 

projeto Limpa RioD
esde que nasceu, o 
comerciante Jor-
ge Nunes ,  de 34 
anos, ouve falar dos 

transbordamentos do Canal 
Magé, no município da Bai-
xada Fluminense. De gera-
ção em geração, praticamen-
te todos na família Nunes 
sofreram com o aumento do 
nível das águas ocasionado 
por chuvas intensas e pelo 
movimento da maré na Baía 
de Guanabara. Agora, Jorge 
já tem uma perspectiva de 
não precisar mais conviver 
com esses problemas.

Na última quinta-feira, o 
Instituto Estadual de Am-
biente (Inea) iniciou o de-
sassoreamento do canal que 
leva o nome da cidade. A in-
tervenção, que também pas-
sará pelo Rio Roncador, faz 
parte das iniciativas do pro-
grama Limpa Rio e deve ser 
concluída em até seis meses.

Jorge Nunes, que é dono 
de um bar e distribuidora 
de bebidas às margens do 
canal, conta que teve que 
fazer uma obra para elevar 
o piso do estabelecimento e 
evitar inundações que pode-
riam fazê-lo perder móveis e 
mercadorias.

“Aqui sempre encheu. 
Meu pai sofreu muito com 
isso. Aí, decidi fazer a obra”, 
conta Nunes.

A lama formada pela água 
transbordada do canal tam-
bém dificulta, e muito, a roti-
na de trabalho de quem resi-
de na região. Sair de casa só é 
possível com sacos plásticos 
enrolados nos pés.

“Quando chove muito e 
também por conta da maré 
alta alaga tudo. Sempre vi-
nham e só faziam um trecho. 
Aí, não adianta nada. Acre-
dito que essa obra vai ajudar 
muito”, diz a diarista Vânia 
Macedo Torres, de 50.

As intervenções para de-
sassorear o canal também 
vão beneficiar quem sobre-
vive da pesca na região, já 
que o canal é usado para que 
barcos tenham acesso à Baía 
de Guanabara.

“Vendo tainha e pesca-
dinha para revendedores e 
para o consumidor final. Sou 
pescador há 30 anos e atra-
vesso o canal todos os dias. 
Tem muito mato, muito lodo, 
muito sedimento que dificul-
ta a passagem dos barcos”, 
afirma Marcelo Rodrigues, 
de 44 anos.

Com 3,5 quilômetros de 

extensão, o Canal Magé de-
ságua no Rio Roncador, de 
2,5 quilômetros, que desem-
boca na Baía de Guanabara. 
No total, serão retiradas 70 
mil toneladas, sendo 30 mil 
apenas do Canal Magé.

“Nosso objetivo é atuar de 
forma preventiva por através 
do Limpa Rio. O programa 
cumpre um papel funda-
mental para evitar enchen-
tes e transbordamentos de 
rios, canais e córregos. Mas 
é sempre importante frisar 
que a população precisa fa-
zer a sua parte e não jogar 
lixo nos rios”, explica o secre-
tário de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha.

Desde o início do ano, o 
Inea realiza intervenções em 
mais de 20 corpos hídricos 
de 16 cidades do Rio de Ja-
neiro: Seropédica, Nova Fri-
burgo, Teresópolis, Duque de 
Caxias, Japeri, Rio de Janei-
ro (Bangu), Itaguaí, Rio Bo-
nito, São Gonçalo, Itaboraí, 
Quissamã, Três Rios, Belford 
Roxo, Cordeiro, Itaocara e 
São João de Meriti. Em 2020, 
Inea removeu 1,198 milhão 
de sedimentos de 79 rios e 
canais localizados em 20 ci-
dades fluminenses.

Mutirão para 
renegociação  
no Procon  
de Mesquita
Atendimento presencial será feito de hoje 
a sexta-feira, das 9h às 17h, no centro

DIVULGAÇÃO

Quem quiser participar, tem que ir com máscara. O espaço contará com álcool gel para os usuários

O Procon de Mesquita pro-
moverá, entre hoje e sexta-
-feira, um mutirão de renego-
ciação de dívidas. A intenção 
é beneficiar consumidores 
que, em função da pandemia 
do novo coronavírus, ficaram 
impossibilitados de pagar 
contas como cartão de cré-
dito, empréstimos, financia-
mentos ou emitiram cheques 
que não puderam ser com-
pensados. O atendimento é 
presencial, das 9h às 17h.

Para participar, basta o 
consumidor formalizar a so-
licitação de renegociação de 
débitos na sede do Procon de 
Mesquita, na Avenida Pre-

sidente Costa e Silva 1.513, 
no Centro. Após o registro, 
o fornecedor tem o prazo de 
até 10 dias para apresentar 
uma resposta.

Há a recomendação que 
os usuários compareçam 
com máscaras de proteção 
facial, que também estarão 
sendo utilizadas pela equipe 
do local. O espaço também 
conta com álcool em gel, 
para garantir a higienização 
das mãos entre os atendi-
mentos. Quem preferir, no 
entanto, poderá participar 
sem sair de casa.

“A plataforma www.con-
sumidor.gov.br permite a in-

terlocução direta entre con-
sumidores e fornecedores, 
de maneira rápida e efetiva, 
garantindo uma resposta 
rápida do poder público aos 
anseios do cidadão”, informa 
Gustavo Brandão, dirigente 
do Procon de Mesquita.

Além de representar um 
esforço conjunto dos seto-
res público e privado para 
oferecer oportunidades de 
renegociação, a iniciativa 
também busca sensibilizar 

os consumidores e fornece-
dores sobre a importância 
da educação financeira, pre-
venindo, assim, o superen-
dividamento e propiciando 
a estruturação de uma vida 
financeira saudável para am-
bas as partes.

Mais informações sobre o 
mutirão podem ser obtidas 
pelo telefone 2697-0180 ou 
por e-mail. O endereço ele-
trônico é procon@mesquita.
rj.gov.br.

Quando chove ou tem maré alta, 
alaga tudo. Sempre vinham e só 
faziam um trecho” VÂNIA MACEDO, Diarista 

Aqui sempre encheu. Meu pai 
sofreu muito com isso. Aí, decidi 
fazer a obra” JORGE NUNES, Comerciante
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